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Mitä on kansalaishistoria?

”Historia kansallisena muistina on – – painottunut poliittiseen

historiaan ja sotahistoriaan:  

valtiollisia kohtalonhetkiä  [sotia]

suurmiehiä, kuninkaita ja keisareita, upseereja ja – – poliittista eliittiä.

Paikallishistoria, henkilöhistoria, arjen historia, tunteiden historia ja lasten

historia voivat nykytutkimuksen silmissä olla kansallista tai poliittista. 

Myös yksittäisten perheiden ja sukujen vaiheet ansaitsevat tulla muistetuiksi ja 

kerrotuiksi osana Suomen historiaa. Menneisyyden ymmärtämiseen tarvitaan

tavallisten ihmisten muistia ja muistoja.

Tällä hetkellä [keväällä 2017] Suomen historian kentässä uusinta uutta ei enää 

ole arjen, naisten tai tunteiden historia, vaan digitaalisten aineistojen

monipuolinen tutkimuskäyttö. ”

Kohti kansalaishistoriaa

Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen historian professori, Turun yliopisto

Wanha Tuomas 2017, s.  4 –6.



”Digitaalisten sukutiedon louhinta, tieteentekijöiden ja harrastajien 

joukkoistamiseksi kutsuttu yhteistyö tai niin sanottu osallistava kansalaistiede 

tulevat avaamaan myös Suomen historian tutkimukselle aivan uusia 

mahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Kansalaistiede on tavallisten ihmisten tekemää tieteellistä tutkimusta.

He keräävät, luokittelevat ja analysoivat sähköisin apuvälinein tutkimusaineistoja.

He eivät ole enää vain historian tutkimuksen kohteita vaan sen tekijöitä.

Näin olemme siirtyneet sadassa vuodessa vanhasta suurmieshistoriasta ja 

nykyisten ammattihistorioitsijoiden suosimista arkisemmista näkökulmista 

kansalaishistoriaan, jossa tavalliset suomalaiset ottavat perheensä, sukunsa

ja sitä kautta maansa historian tutkimisen ja kirjoittamisen osittain omiin käsiinsä.”

Eikä kansalaishistoria ole pelkkiä digitaalisia asiakirjoja, vaan myös 

tavallisten ihmisten muistia ja muistoja.



Kirsi Vainio-Korhonen

Sofie Munsterhjelmin aika : aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2016



Sofie meni naimisiin Venäjän keisarillisen armeijan esikuntakapteenin Lars August von

Platenin kanssa ja jäi leskeksi jo 42-vuotiaana, kun puoliso kaatui sodassa Kaukaasiassa. 

Sofie kuoli vasta 24 vuotta myöhemmin Tuuloksessa vuonna 1867.
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